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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pembahasan teori dan metode dari analisa dan perbaikan sistem untuk 

pembangunan projek silo baru pada PT Charoen Pokphand Indonesia, 

akan ditinjau dari segi PLC, pemrograman dan troubleshooting yang 

dilakukan selama proses kerja magang. 

 

3.1. Programmable Logic Controller (PLC) 

PLC (Programmable Logic Controller) merupakan alat yang dapat 

mengendalikan berbagai macam alat industri dan sistem yang 

terotomatisasi. Biasanya PLC menjadi bagian yang paling utama dalam 

sistem yang telah terotomasi, karena PLC sangat efisien pada aplikasi 

seperti manufakturing dan proses industri lainnya yang membutuhkan 

proses berurutan dan komunikasi antar alat ,selain itu PLC sudah memiliki 

fungsi logic yang tertanam didalamnya, maka alat-alat atau komponen 

yang memiliki fungsi serupa dapat digantikan oleh PLC [1]. Lalu PLC 

juga terus memonitor input dari suatu alat sehingga dapat mengambil 

keputusan berdasarkan input yang diterima agar menghasilkan output yang 

optimal [2]. 

Salah satu pemrograman PLC yang paling umum adalah dengan 

menggunakan ladder diagram, dan memasukan program yang 

menggunakan ladder diagram ke ladder terminal, ladder terminal 

digunakan untuk mengubah ladder diagram menjadi digital codes lalu 

mengirimkannya ke PLC agar logic dari ladder diagram dapat diproses 

[1]. PLC yang digunakan pada projek pembangunan silo baru adalah PLC 

M580, beberapa fitur utama dari PLC M580 adalah menyediakan proteksi 

pada sistem power ketika ada lonjakan tegangan, memiliki tegangan 3 fasa 

dengan frekuensi 60Hz, menyediakan block diagram untuk pemrograman 

PLC dan SCADA, dan dapat memonitor power untuk sistem power [3]. 
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3.2. Bahasa Pemrograman 

Pemrograman dilakukan  dengan menggunakan bahasa pemrograman 

structured text. Bahasa pemrograman structured text merupakan bahasa 

pemrograman tingkat tinggi, karena metode pemrograman structured text 

ini diciptakan berdasarkan bahasa pemrograman tingkat tinggi lainnya 

yang bernama Pascal. Karena pemrograman structured text ini mengacu 

pada pemrograman pascal, maka pada pemrograman structured text setiap 

jenis variabelnya harus di declare terlebih dahulu dari segi nama, alamat, 

maupun tipe data dari variabel tersebut. Secara konstruksi bahasa, 

structured text dapat dianggap sebagai pernyataan yang dapat digunakan 

pada suatu fungsi,  function block, dan badan program. Pada pemrograman 

dengan structured text ada beberapa fungsi yang digunakan untuk 

memudahkan dalam memrogram suatu sistem, seperti fungsi array yang 

dapat digunakan untuk memrogram fungsi yang berulang, maupun fungsi 

conditional yang dapat digunakan untuk mengaktifkan suatu variabel 

dengan kondisi yang spesifik, sehingga variabel tersebut tidak akan 

bertabrakan dengan kondisi yang lain [4]. Agar pemrograman lebih 

efisien, maka digunakan metode array agar pemrograman yang 

membutuhkan proses berulang cukup sekali saja diprogram dalam array. 

Prinsip ketika memrogram menggunakan array adalah, satu operasi dapat 

digunakan untuk seluruh nilai pada array, dan ada serangkaian fungsi 

khusus agar nilai yang ada pada array dapat dimanipulasi sedemikian rupa 

agar dapat disesuaikan dengan program yang diinginkan. Pemrograman 

menggunakan array dapat memudahkan dalam memrograman fungsi yang 

berulang yang menggunakan operasi aritmatika atau yang lainnya, dan 

untuk menjaga agar tidak ada fungsi loop yang bertabrakan [5].  
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3.3. Troubleshooting 

Adapun troubleshooting yang dilakukan, guna memperbaiki atau 

mengubah sesuatu penyebab sistem tidak berjalan dengan lancar. Baik dari 

segi PLC maupun program. Troubleshooting merupakan tugas atau 

kewajiban yang harus dipenuhi dan diselesaikan ketika menganalisa 

masalah dari suatu hal dalam bidang tertentu, seperti pada bidang 

programming, engineer, biologis, psikologis, dan lainnya. Selain 

menganalisa masalah dan menyelesaikannya, troubleshooter juga harus 

mengidentifikasi sumber terjadinya masalah agar tidak terjadi lagi. 

Troubleshooting sendiri memiliki arti yang sama untuk mengganti, 

membenarkan, mendiagnosa, perbaikan suatu alat elektronik atau 

mekanikal. Mendiagnosis suatu permasalahan dan menyelesaikannya 

dalam lingkup industri merupakan hal yang sangat penting karena ketika 

suatu industri berhenti beroperasi, maka tingkat produktivitas akan 

berkurang dengan drastis dan mempengaruhi ekonomi negara. Masih 

banyak engineer yang belum dapat mempraktikan kemampuannya dalam 

melakukan troubleshooting, ini dikarenakan secara teori dapat memahami 

namun pada saat praktiknya kurang, dan sebaliknya tidak terlalu paham 

teori namun pada praktiknya dapat dilakukan dengan baik. 

Menurut Ross dan Orr, metode troubleshooting terdiri dari 6 tahap. 

Mendefinisikan masalah, memeriksa lingkungan sekitar, 

mempertimbangkan sumber masalah, mempertimbangkan solusi yang 

mungkin dilakukan, mencoba dan melakukan pemeriksaan pada beberapa 

solusi, dan mengkaji ulang troubleshooting yang telah dilakukan guna 

mencegah hal yang sama terulang kembali dimasa mendatang. Pada sistem 

kendali yang menggunakan PLC, cara memrogram, metode program, dan 

cara wiring merupakan hal yang penting ketika ingin membuat sistem 

yang efisien dan aman untuk dioperasikan. Meskipun PLC sudah di wiring 

dengan benar dan program yang digunakan sudah sesuai, 80% masalah 

yang terjadi adalah akibat ada gangguan komponen atau gangguan pada 

modul I/O pada PLC. Namun PLC terkadang mengalami gangguan, maka 

dari itu penting sekali untuk mengambil tindakan pertama untuk 
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menentukan dari mana asal gangguannya, apakah dari komponen, modul 

I/O PLC, program yang digunakan, power dari PLC, lingkungan sekitar 

PLC, atau hal lainnya. Jika masalah sudah ditemukan, maka langkah-

langkah untuk perbaikan sudah dapat dilakukan. Gangguan yang biasa ada 

pada PLC adalah masalah internal seperti gangguan elektromagnetik dan 

radio frekuensi, kabel dari power dan ground yang longgar, atau tegangan 

dari power supply yang tidak cukup kuat untuk menyalakan komponen. 

Gangguan pada PLC juga dapat disebabkan dari masalah eksternal seperti 

gangguan pada modul I/O, peletakan komponen yang tidak pas, dan 

lainnya. Adapun masalah pada lingkungan kerja sekitar PLC merupakan 

kondisi suhu panas atau dingin yang ekstrim, gangguan elektromagnetik 

atau frekuensi radio, debu, kelembapan, dan lainnya. 
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